
ВИТЯГ  

з протоколу № _11__  

відкритого засідання кафедри екології  

Факультету природничо-географічної освіти та екології 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  

від  _26 травня 2022_ року  

ПРИСУТНІ:  

 

Волошина Н.О., завідувач кафедри екології, доктор біологічних наук, професор; 

Шевченко В.Г., кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології; Лазебна О.М., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри екології; Компанець Е.В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри екології; Лавріненко В.М., кандидат біологічних наук, старший викладач 

кафедри екології; аспіранти: Бондаренко Л.І., Мартюхін А.В., Сушко Д., Дубінський Д, Бондар 

К.О., Місецький А.С. Місецька Л. О. 

Зовнішні рецензенти освітньо-наукової програми та стейкхолдери:  

Наконечний І.В. доктор біологічних наук, професор кафедри екології Національного 

університету Кораблебудування імені адмірала Макарова;  

Заруба І.В. перший заступник Голови державної екологічної інспекції України;  

Гандзюра В.П. доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та зоології, 

гарант ОНП «Екологія » ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

СЛУХАЛИ: про оновлення та рекомендацію до затвердження освітньо-наукової 

програми «Екологія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія, на здобуття 

освітнього-наукового ступеню доктор філософії за спеціальністю 101 «Екологія». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач кафедрою екології, доктор біологічних наук, професор Волошина Н.О. – 

відповідно до «Положення про розробку освітніх програм і навчальних планів» Національного 

педагогічного університету від 22.12.2021 р., протокол № 6 (нова редакція) оновлено освітньо-

наукову програму. Проєктною групою кафедри екології було розроблено та оновлено проєкт 

освітньо-наукової програми «Екологія» третього рівня вищої освіти. Проєкт був розміщений у 

вільному доступі на сторінці кафедри екології на сайті факультету природничо-географічної 

освіти та екології. До проєкту внесено рекомендації та побажання стейкхолдерів, роботодавців 

та академічної спільноти щодо удосконалення освітньо-наукової програми «Екологія» третього 



рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія. Освітньо-наукова програма розроблялася у 

відповідності до затвердженого стандарту вищої освіти (наказ №1421 від 23.12.2021 р. ) зі 

спеціальності 101 Екологія для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти; пройшла всі 

етапи удосконалення і може бути рекомендована до затвердження у встановленому порядку 

оновленої освітньо-наукової програми «Екологія»» третього рівня вищої освіти на здобуття 

освітнього-наукового ступеню доктор філософії за спеціальністю 101 «Екологія».  

Доктор біологічних наук, професор кафедри екології Національного університету 

Кораблебудування імені адмірала Макарова - Наконечний І.В. Відповідно до Закону України 

«Про Вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року та Постанови Кабінету Міністрів України 

№266 від 29.04.2015 року проектна група кафедри екології оновила освітньо-наукову програму 

та навчальний план підготовки, відповідно до затвердженого стандарту вищої освіти (наказ 

№1421 від 23.12.2021 р. ) для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти зі 

спеціальності 101 Екологія, галузь знань 10 Природничі науки. Термін підготовки становить 4 

роки із загальним обсягом навчального часу 45 кредитів. Освітньо-наукова програма містить три 

блоки дисциплін: цикл загальнонаукової підготовки, цикл спеціальної підготовки та дисципліни 

за вибором аспіранта та науково-педагогічну практику. Структура програми складена у 

відповідності до структурно-логічної схеми взаємозв’язку освітніх компонент за якими 

передбачено набуття теоретичних і практичних навиків та проведення власного наукового 

дослідження, а формування індивідуальної траєкторії освітньо-наукового процесу забезпечить 

здобувачам вищої освіти третього освітньо-наукового рівня належну підготовку і дозволить 

успішно завершити навчання та здобути освітній ступінь доктора філософії зі спеціальності 

Екологія. 

Доктор біологічних наук, професор, професор кафедри екології та зоології, гарант 

ОНП «Екологія » ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка - Гандзюра В.П. 

Кафедра екології відповідно до законів, постанов - Закону України «Про Вищу освіту» 

№1556-VII від 01.07.2014 року, Постанови Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 року; 

Стандарту вищої освіти (наказ №1421 від 23.12.2021 р.) для здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія, галузь знань 10 Природничі науки 

переглянула та оновила освітньо-наукову програму для здобувачів третього освітньо-наукового 

рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Оновлена програма розрахована на обсяг 

навчального часу 45 кредитів ЄКТС (1350 годин). Термін підготовки 4 роки. Цикл загально-

наукової підготовки включає традиційний гуманітарний блок: філософія науки, іноземна мова, 

методи планування і обробки наукових досліджень і наукометрія та науково-організаційна 

діяльність. Дисципліни спеціальної підготовки й за вибором студента спрямовані на поглиблення 



їх професійних компетентностей і програмних результатів навчання. Основним практичним 

результатом обов’язкового блоку передбачено підготовку рукопису дисертаційної роботи та 

набуття навичок і вмінь імплементувати в науково-педагогічну діяльність здобутки вітчизняної 

та зарубіжної екологічної науки і власний науковий доробок. Освітньо-наукова програма містить 

всі необхідні елементи та відповідає галузевому стандарту вищої освіти спеціальності 101 

Екологія та внутрішнім нормативним документам НПУ імені М.П.Драгоманова щодо підготовки 

навчальних планів і програм  і може бути рекомендована до впровадження.  

 

Перший заступник Голови державної екологічної інспекції України Заруба І.В. 

Освітньо-наукова програма для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої 

освіти зі спеціальності 101 Екологія розроблена фахівцями кафедри екології ФПГОЕ НПУ імені 

М.П.Драгоманова відповідає вимогам Закону України «Про Вищу освіту» №1556-VII від 

01.07.2014 року, Постанові Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 року, Стандарту 

вищої освіти третього освітньо-наукового рівня  (наказ №1421 від 23.12.2021 р.). ОНП включає 

опанування нормативних і вибіркових освітніх компонентів науково-педагогічну практику та 

підготовку дисертаційної роботи. Структура програми направлена на індивідуальну траєкторію 

здобувача, відповідає вимогам до освітніх програм та галузевому стандарту, а освітні компоненти 

забезпечують набуття професійних компетентностей і програмних результатів навчання. 

Вцілому освітньо-наукова програма відповідає цільовій меті освітньої діяльності і забезпечує 

підготовку фахівців вищої категорії з урахуванням потреб роботодавців в екологічній галузі.  

 

Аспіранти: Бондаренко Л.І., Мартюхін А.В., Сушко Д., Дубінський Д, Бондар К.О., 

Місецький А.С. Місецька Л. О. 

Відповідно до вимог законодавства України (Закон України «Про Вищу освіту» №1556-

VII від 01.07.2014 року, Постанова Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 року) та 

розробленого стандарту вищої освіти третього освітньо-наукового рівня (наказ №1421 від 

23.12.2021 р.) розроблений проект освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти 

спрямований на підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця зі ступенем 

доктора філософії який буде здатний розв’язувати комплексні екологічні проблеми, проводити 

оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність. 

Важливим компонентом ОНП є розширення індивідуальних траєкторій навчання; поєднання 

процесів навчання та науково-дослідницької роботи, науково-практична підготовка яка 

відповідає рівню вимог стандарту вищої освіти та міжнародним вимогам. Структурні 

компоненти ОНП є обґрунтованими та вибудуваними за структурно-логічною схемою, що 

дозволяє через програмні результати навчання набути інтегральних, загальних, фахових умінь та 



навичок у тому числі соціальних навичок (soft skills). Освітньо-наукова програма надає 

можливість реалізувати своє право на вибір навчальних компонентів, відповідно до цілей  

наукових досліджень, а також можливість реалізувати управлінські навички під час роботи у 

закладах вищої освіти і удосконалити вміння розробки і викладання фахових навчальних 

дисциплін в області екології. Враховуючи пропозиції стейкхолдерів та рецензентів до розробки 

освітньо-наукової програми третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 101 Екологія, 

повністю відповідає потребам аспірантів і може бути рекомендована до затвердження.  

 

УХВАЛИЛИ:   

Рекомендувати до затвердження у встановленому порядку оновлену освітньо-наукову 

програму «Екологія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія, на здобуття 

освітнього-наукового ступеню доктор філософії за спеціальністю 101 «Екологія». 

 

Завідувач кафедри екології,  

професор, д.б.н.                                                                    Волошина Н.О.  

  

Секретар кафедри екології                                                  Лавріненко В.М.  


